অেনয্র েপা� করা িমথয্া ও িবে�ষমল
ূ ক েমেসজ
ফেরায়াডর্ করাও সমান অপরাধ
জয়� েদবনাথ

েসাশয্াল িমিডয়া িনেয় মা�াজ হাইেকােটর্ র ঐিতহািসক রায়
আই িট অয্া� (ইনফরেমশন েটকেনালিজ অয্া�-২০০৯) –এর ৬৬ এ ধারােক পিুজ কের এতিদন
ধের েসাশয্াল িমিডয়ােত েযকােরার িবরে� যারা যা-খশ
ু ী িলেখ মেনর সাধ িমিটেয়েছন তারা এবার
একটু সতকর্ হেয় যান। মা�াজ হাইেকাটর্ গত ১০ েম এ মেমর্ একিট জাজেম� িদেয়েছন েয েসাশয্াল
িমিডয়ােত অসতয্ িকছু িলেখ বা েপা� কের েকান বয্াি�, সমাজ বা সমি�েক েহয় �িতপ� করেল
তার জনয্ �চিলত আইেন িস আর িপ িস –র
৫০৪, ৫০৫(১)(িস) ৫০৯- ইতয্ািদ ধারােত শাি�
হেত পাের। শধু তাই নয় , আিম িলিখিন, অেনয্র
“েমেসজ”-িট আিম শধু েফসবক
ু , ওয়াটস অয্াপ
িকংবা টু ইটাের “ির-টু ইট” বা “ফেরায়াডর্ ” কেরিছ
একথা বেলও েকউ এখন েথেক আর পার পােবন
না।
অসতয্ িকছু িনেজ িলেখ েসাশয্াল িমিডয়ােত
েপা� করেল আপিন েয অপরােধ অপরাধী েসই একই রকম অপরােধ অপরাধী হেবন েকান অসতয্
েমেসজ ফেরায়াডর্ করার ে�ে�ও। এক িবেজিপ েনতােক স�িত মা�াজ হাইেকাটর্ অেনয্র েলখা
েমেসজ েফসবেুক ফেরায়াডর্ করার অপরােধ ে��ার এড়ােত আগাম জািমন না ম�র
ু কের এমন
জাজেম� িদেয়েছন। এস িভ েশখর নােম এই িবেজিপ েনতা তার ব�ু র েপা� করা একিট অসতয্
েফসবক
ু েপা� েচ�াই-এ এক মিহলা সাংবািদকেক ফেরায়াডর্ কেরিছেলন। এই েপা�িট িছল " R e c e n t l y t h i s d i s g u s t in g f a c t h a s c o m e o u t t h r o u g h c o m p l a i n t s t h a t w o m e n c a n n o t
b e c o m e r e p o r t e r s o r a n c h o r s u n l e s s t h e y s le e p w i t h t o p b o s s e s a n d w i t h t h e s e f a c e s
t h e y c o m e o u t t o a s k q u e s t io n s t o t h e G o v e r n o r s " .
এই েপা�িট িনেয় েদশজেুড় সাংবািদক ও বিু�জীবী মহেল ৈহ ৈচ শর হেল েপা�িটেক েফসবক
ু
েথেক মেুছ েফলা হয়। িক� েচ�াই-এর েয মিহলা সাংবািদকেক ল�য্ কের এই েপা�িট েদওয়া
হেয়িছল, েচ�াই-এর েগাটা সাংবািদক মহল, েচ�াই ে�স �াব েথেক শর কের েছাট বড় সব
সংবাদপে�র স�াদক ও সাংবািদকরা এর িবরে� েসা�ার হন। এিনেয় রােজয্র মিহলা সংগঠনগিল

ও বিু�জীবী মহল বহ ধনর্া, িমিছল সংগিঠত কের। এবং েশষ পযর্� পিুলশ মামলা েনয়। িক�
তারপরও পিুলশ ওই অিভয�
ু িবেজিপ েনতােক ে��ার করিছল না । অিভয�
ু আগাম জািমন েচেয়
মা�াজ হাইেকােটর্ র �ার� হেল হাইেকাটর্ তার জািমন ম�র
ু না কের উে�া পিুলসেক আইিন পদে�প
�হন করেত িনেদর্ শ েদয়।
েসাশয্াল

িমিডয়ােত

িবে�ষাত্মক

অপ�চার

েরােধ

পিুলশেক

�াধীন

�মতা

িদেয়

ইনফরেমশন েটকেনালিজ অয্া�-২০০০-েক ২০০৯ সােল সংেশাধন কের তােত ৬৬-এ ধারা য�
ু
করা হয়। িক� পরবত�কােল সিু�মেকাটর্ এই ধারািটেক একথা বেল বািতল বেল েঘাষণা কের েয,
এর ফেল সংিবধােন বিণত
র্ বয্াি�র বাক �াধীনতার অিধকার ধারা ১৯ (১) লি�ত হেব। এর
পরই েদশজেুড় পিুলশ ও তদ�কারী সং�াগিল েফসবক
ু , টু ইটার, ওয়াটস অয্াপ ইতয্ািদ েসাশয্াল
িমিডয়ােত অ�াবয্ ভাষা বয্বহার কের অৈনিতক ছিব, িভিডও েপা� ইতয্ািদ েদওয়ার িবরে� তদ�
কােযর্ অেনকটাই হােত তু েল েনয়। েকউ েকাথাও পিুলেশ অিভেযাগ দােয়র করেলও সবর্�ই পিুলশেক
িপছু হটেত হি�ল সংেশািধত আই িট অয্া� ২০০৯-এর ৬৬ এ ধারািটেক বািতল করার কারেণ।
েমাট কথায় আই িট অয্া�-এর এই ধারািট বািতেলর পর পিুলিশ তদ� কাযর্ অেনকটাই দব
ু র্ল হেয়
পেড়। েসাশয্াল িমিডয়ায় অপ�চার আরও েবেড় যায়। উ�ু ত পিরি�িত েমাকােবলায় সিু�ম েকাটর্
এ সং�া� একািধক মামলার রায় িদেত িগেয় একািধকবার েসাশয্াল িমিডয়ােত অৈনিতক �চাের
লাগাম টানেত ভারত সরকারেক িবেশষ আইন ৈতিরর �েয়াজনীয়তার কথা বেলন। একই সে�
�চিলত েফৗজদাির আইন

েমাতােবক পিুলশ ও তদ�কারী সং�া গিলেক তদ� কাযর্ চািলেয় েযেত

বেলন। িক� বহে�ে�ই এিনেয় রােজয্ রােজয্ পিুলশ �শাসেন যথাযথ �িশ�ণ �া� েলাক বেলর
অভােবর পাশাপািশ সাইভার ল'

জানা িবেশষে�র অ�তু লতার কারেন েদশ জেুড় �যিু�েক িনভর্ র

কের সংগিঠত অপরাধ �েমই েবেড় চেলেছ। েদেশর বহ জায়গায় এ�েন েকা�ািন েখােলই এমেমর্
বয্বসা শর হেয় েগেছ েযখােন িগেয় টাকা িদেয় এেল আপনার পছ� মেতা েলােকর নােম আপনার
পছ� মেতা কুৎসামল
ূ ক েলখা, ছিব, অিডও, িভিডও েপাি�ং কের েদওয়া হেব।
িনবর্াচেনর সময় িনবর্াচন কিমশন এসব অৈনিতক ও িবে�ষমল
ূ ক �চােরর ে�ে� িকছু টা কেঠারতা
অবল�ন করেলও অনয্ সময় সারা বছরই েসাশয্াল িমিডয়ােত এেক অেনয্র িবরে� �চার অপ�চার
চলেতই থােক। এমন সব বানােনা তথয্, ছিব েসাশয্াল িমিডয়ােত অেনক সময় েপা� করা হে�
এর ফেল বহ েছেল েমেয়র ভিবষয্ৎ ন� হেয় যাে�। বহে�ে� িবেয় সংসার পযর্� েভেঙ যাে�।
ি�পর
ু ােত এমন একািধক সাংসািরক অশাি�র ঘটনা, এমনিক আত্মহতয্ার মেতা একািধক ঘটনা ঘেট
েগেছ েফসবেুকর িবে�ষমল
ূ ক েপা� এর কারেণ। পিুলশেক জািনেয়ও িকছু হে� না। এমন িক
রােজয্র মখ
ু য্ম�ী েথেক শর কের মি�সভার একািধক ম�ী, শীষর্ আমলােদর স�েকর্ পযর্�
ওেয়বসাইট, েফসবেুক িমথয্া অপ�চার হে�। পিুলশ চু প বেস আেছন। একািধক ে�ে� পিুলশেক
জািনেয়ও েকােনা ফল হয়িন। তাই সাধারন মানষ
ু এসেবর িবরে� এখন পিুলেশ �ার� হেতও ই�ক
ু

নয়। িক� মা�াজ হাইেকােটর্ র গত দশ েম'র ঐিতহািসক জাজেমে�র পর স�বত একটা নয়া আশার
আেলা ৈতরী করেব পিুলশ ও তদ�কারী সং�া সহ েসাশয্াল িমিডয়ায় বদনােমর িশকার সামািজক
মহেল। েকননা, মা�াজ হাইেকােটর্ র ওই জাজেমে� ��তই বলা হেয়েছ-“Forwarded message is
equal to accepting the message and endorsing the message.”
মা�াজ হাইেকােটর্ র ওই জাজেমে� আরও বলা হেয়েছ-“What is said is important, but who has said
it, is very important in a society because people respect persons for the social status....।
... Instead of being a role model to his followers he sets a wrong precedent. Daily we see
young emotional boys getting arrested for doing this type of activities in social medias. Law is
same to everyone and people should not loose faith in our judiciary. Mistakes and crimes are
not same. Only children can make mistakes which can be pardoned, if the same is done by
elderly people it becomes an offence....”
২৭ পাতার ওই জাজেমে� িবচারপিত এস রামািথলাগম েজ আেরা বেলেছন েয-“Talking is different
from typing. Typing becomes a document; one cannot go back saying that I have not done it.
These messages are deleted and not erased. People should not go with a feeling that we can
air anything and get away with a word sorry....।”
অথর্াৎ উপিরউ� জাজেম� েথেক এটা পির�ার েয েসাশয্াল িমিডয়ােত এখন েথেক েকান িকছু
েপা� করেল বা েকউ অেনয্র েপা�েক ফেরায়াডর্ করেত হেল আেগ তার সতয্াসতয্ িবচার কের
িনেয়ই তা করেত হেব। অনয্থায় �চিলত েফৗজদারী দ�িবিধর ৫০৪, ৫০৫(১)(িস) ও ৫০৯
ধারাই আপনােক েজেল ঢু কােত যেথ�। পিুলশেক যা করেত হেব তা হেলা-িযিন েপা�িট করেলন বা
েয ওেয়বসাইট বা েসাশয্াল িমিডয়ােত করেলন ওই েপা�িট েয িতিনই কেরেছন এটা �মান করা।
এে�ে� যারা েবনামী অয্াকাউ� ৈতির কের এসব করেছন েসে�ে�ও পিুলশ েকাথায় েথেক েক এই
অয্াকাউ�িট হয্াে�ল করেছন, েক বা কারা েকান কি�উটার েথেক অয্াকাউ�িট ওেপন কেরেছন,
ওই কি�উটােরর আই িপ এে�স ধের অয্াকাউ� েহা�ারেক পাকড়াও করেত পােরন। এজনয্ খব
ু
েবশী বড় তথয্ �যিু� িবেশষ� িকংবা সাইবার অপরাধ িবেশষ� ইি�নীয়ার িকংবা িব�ানীর কােছ
েযেত হেব না। রাজয্ �েরই এইধরেনর �যিু� িবেশষ� �চু র রেয়েছন। �েয়াজেন পিুলশ এমন
�ানীয় িবেশষ�েদর সাহাযয্ িনেয় েসাশয্াল িমিডয়ােত রােজয্র ম�ী আমলা েথেক শর কের সাধারণ
মানেুষর িবরে� েয েকান অৈনিতক অপরাধ মূলক অপ�চার বে� কাযর্করী পদে�প িনেত পােরন।
এে�ে� মা�াজ হাইেকােটর রায়িটেক সামেন েরেখ েকাথায় েথেক পিুলশ িকভােব এধরেনর ঘটনার
তদ� কাযর্ শর করেব এস�েকর্ ও একটা ধারনা িনেত পােরন। তাছাড়াও আই িট অয্া�-২০০০
এবং পরবত� কােল ২০০৯-এ সংেশািধত আইন স�েকর্ এবং িবিভ� হাইেকাট ও সিু�ম েকােটর্ র েয
একািধক ডাইেরকশন বা িনেদর্ শাবলীগিল রেয়েছ রাজয্ পিুলেশর িড এস িপ পযর্ােয়র পিুলশ

অিফসারেদর েথেক একটা অংশেক বাছাই কের তথয্ �যিু� বা সাইবার �াইম সং�া� অপরাধমল
ূ ক
ঘটনার তদে� �েয়াজনীয় �িশ�েণর জেনয্ একিট িটম ৈতরী করা উিচৎ। েকননা, আগামী িদেন
সাইবার �াইম সং�া� অপরােধর ঘটনা বাড়েব-ৈব কমেব না। আর তা শধু বতর্ মােন এিটএম
েথেক অথর্ চু ির িকংবা েসাশয্াল িমিডয়ােত িমেথয্ েপাে�র মামলাই নয়। আিথর্ক েলনেদন েথেক শর
কের সমােজর �িতিট �ের েযভােব �যিু�র বয্বহার শর হেয়েছ তার েমাকােবলা করেত হেল
আগামী িদেন পিরবিতর্ ত সমেয়র সে� পা�া িদেয় পিুলশ �শাসনেকও একই রকম ভােব �যিু�
িনভর্ র ও �িশি�ত কের গেড় েতালেত হেব। েক�ীয় সরকার ইিতমেধয্ই তথয্ �যিু� আইেনর
িবিভ� ধারা গিলেক আরও একবার খািতেয় েদেখ েবশিকছু নয়া িবিধ িনেষেধর কথা ভাবেছন।
এিনেয় গিঠত িবেশষ� কিমিট ইিতমেধয্ই েবশ িকছু পরামশর্ িদেয়েছন। খব
ু শী�ই সংসেদ িবল
পােশর পর নয়া েবশ িকছু িবিধিনেষধ েসাশয্াল িমিডয়ায় অপ�চার বে� কেঠার পদে�প গহৃীত
হেব। একই ধারায় রােজয্র নয়া সরকারেকও তাই িকছু বা�ব িভিত্তক কেঠার পদে�প িনেত হেব।
অনয্থায় েসাশয্াল িমিডয়ার অপ�চার, সাইবার �াইম বাড়েতই থাকেব। েদশ এিগেয় যােব, আমােদর
েসই আেগর মেতাই িপিছেয় থাকেত হেব।( েলখক � জয়� েদবনাথ একজন িসিনয়র জানর্ািল� ও
ি�পর
ু াইনেফা ডটকম এর পিরচালন �ধান)

